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           Ljubljana, 17.04.2020 

Spoštovani ! 

Zahvaljujem se vsem igriščem, ki ste v zadnjih dneh tvorno sodelovala in pokazala edino pravo pot sodelovanja in 
sicer v obliki konstruktivne izmenjave mnenj in zdrave pameti v teh nenavadnih časih. Edini način je 
ustrezna  komunikacija, sodelovanje in enotni nastop. 

Včeraj je bil objavljen nov odlok vlade RS, ki vam ga pripenjam. Datum možnosti odprtja športnih objektov je sedaj 
ponedeljek, 20.4.2020, saj prejšnji odlok ni zajemal športnih objektov, le javno površino. Ustna potrdila in 
obrazložitve, ki smo jih sicer včeraj dobili, niso zadostna in obratovanje z 18.4.2020 ni skladno z veljavnimi odloki. 
Zato odprtje močno odsvetujemo igriščem, ki ste morda planirala zagon z 18.4.2020. V kolikor boste igrišča odprli 
18.4.2020, kršite odlok in tvegate sankcije ter ogrožate možne ukrepe za šport nasploh. 

V priponki vam posredujem dokument z določili in priporočili. Upoštevali smo skoraj vse vaše komentarje in jih 
ustrezno vključili v besedilo. 

Dokument bo objavljen na golfportal.si. Posredovali ga bomo tudi golf klubom, da o tem obvestijo tudi svoje člane. 

Poleg zapisanega prosimo spremljajte tudi navodila na pristojnih organih, trenutno aktualno najdete na povezavi  

https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-
tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/ 

Kar se tiče omejitve gibanja med občinami, je ta še v veljavi in so prehodi med občinami možni pod določenimi 
pogoji. Več o tej aktualni novici najdete na povezavi 

https://www.gov.si/novice/2020-04-16-novi-odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-
mestih-dopusca-nekatere-sportne-aktivnosti-posameznikov-v-svoji-obcini-pa-tudi-vzdrzevalna-in-sezonska-dela-na-
zasebnih-zemljiscih-izven-obcine-prebivanja/ 

.....nove aktualne informacije spremljajte na https://www.gov.si/novice 

O morebitnih spremembah določil in priporočil vas bomo obveščali ter jih objavljali na golfportalu v osveženih 
oblikah dokumenta. Tak način bo potekal predvidoma do popolne sprostitve omejitev. 

Golf igrišča prosim za kratko strinjanje s podanim, z odgovorom na email. Odgovarjajte prosim le z Reply To, 
torej meni, da ne smetimo poštnih predalov vseh. 

S spoštovanjem, 

 

Golf zveza Slovenije 

Žiga Osterc 

Predsednik 


